شرکت رايان گان فردا

بامسئو لیت محدود ( شماره ثبت ) 53867 :

حســـاتيـــــار



يارًرم افساري حساتذار
(تاقفل  )usbتحت سيستن عاهل WINDOWS

حساتساري  :اهكاى تعريف سرفصل حساتْا درسِ سطح كل  ،هعيي  ،تفصيلي ( )4 ،3 ،3تِ دلخَاُ  ،صذٍر سٌذ حساتذاري هركة 6ٍ4ٍ2ستتًَي
تاتعذاد ًاهحذٍد آرتيكْا  ،اهكاى تْيِ دفاتر رٍزًاهِ  ،كل  ،هعيي ٍتفصيلي  ،اهكاى ًگْذاري ٍتْيِ گسارش اسٌاد ثثت هَقت  ،ثثت ًْائي ٍّوتِ
اسٌاد  ،اهكاى طراحي سرفصلْاي صَرتحساب ستَد ٍ زيتاى تتذلخَاُ ٍ اهكتاى صذٍرستٌذ ستَدٍزياى ٍستٌذ افتتاحيتِ ٍستٌذ اهتتاهيتِ تصتَر
اتَهاتيك  ،اهكاى هعرفي حساتذاري چٌذ ضركت ٍ دّْا سال هتالي  ،اهكتاى تْيتِ تتراز آزهايطتي  2ستتًَي ٍ 4ستتًَي ٍ حستاتْاي هٌتختة.
ذزيس ٍ فزٍش ٍ اًثار  :تعريف كذّاي كاال در سِ سطح تِ دلخَاُ ٍاهكاى درج تاركذ درٌّگام تعريف كتاال  ،تعريتف اًتَاا ٍاحتذكاال تتِ
دلخَاُ  ،صذٍرقثض ٍرٍدكاال تِ اًثار ٍحَالِ هرٍج كاال ّوراُ تاصذٍراتَهاتيك اسٌاد حساتذاري هرتَطِ  ،صذٍرفاكتَر فرٍش دراًتَاا هختلتف
ٍفاكتَرفرٍش تاگردش حساب هطتري  ،صذٍر پيص فاكتَر  ،صذٍرحَالِ اًتقال كاال تيي اًثارّتا ٍستٌذ حستاتذاري هرتَطتِ تطَراتَهاتيتك ،
ترگطت ازهريذ ٍفرٍش  ,گسارش كاردكس اًثار ٍكار حستاتذاري اًثتار ٍ اهكتاى هطتاّذُ آًتي ستَد حاصتل از فترٍش ّركاالتتِ تفكيتك ،
گسارش صَر هعاهال يك هطتري درارتثاط تاكاال  ،سيستن َّضوٌذ پرًٍذُ هطترياى جْتت ًگْتذاري ستَاتش هطتترياى ٍاستتفادُ در صتذٍر
فاكتَر ٍپيص فاكتَر.

حساتساري  :صذٍر سٌذ دريافت ٍ پرداهت چك تطَر اتَهاتيك  ،اًتقال اتَهاتيك چكْا از اسٌاد دريافتٌي تِ در جريتاى ٍصتَل ٍ ازاستٌاد
ٍصَلي تِ تاًك ٍساير دفاتر  ،گسارش دفترچك َّضوٌذ تا اهكاى ترتية ٍجستجَ در رديف  ،ضوارُ چتك  ،ضتوارُ جتاري  ،ضتر  ،تتاري
دريافت  ،تاري سررسيذ ٍغيرُ  ،كٌترل ساتقِ چك  ,تْيِ سٌذ سر جوع هاّاًِ جْت ثثت دردفاتر قاًًَي  ،تْيتِ ًوتَدارگرافيكي ستَد ٍ زيتاى
هاّاًِ در طَل سال .ذزيس ٍ فزٍش ٍ اًثار  :صَرتحساب هطتري تاعولكرد هريذ ٍ فرٍش  ،گسارش ترازگًَِ هاًذُ ٍگردش هَجتَدي
كاال درحذ كل  ،هعيي  ،تفصيلي  ،ليست كاالي فرٍش رفتِ تِ هطترياى  ،ليست اسٌادحساتذاري ٍاًثار،ثثتت هٌتاتع هريتذكاال يافرٍضتٌذگاى كتاال ،
و امكانات مدل 0333
تْيِ گسارضا هٌاتع هريذ كاال  ،ليست هعاهال فرٍضٌذگاى كاال.

حساتساري  :هزتة ضسى ضوارُ اسٌازتزاساس تاريد سٌس  ،زُ  01رقن كس هستقل جْت تعزيف اًـَا رـزٍصُ ّـا  ،اذت ـاظ كساضـراظ جْـت
ريگيزي عولكزز حساب اضراظ زرحساتْاي هرتلف  ،تْيِ اًَا گشارضات (زفاتزٍتزاس) اسرزٍصُ ّـا تـِ تيكيـي ٍيـا هٌترـة جْـت ضـزكتْاي
ريواًكاري ٍتَليسي ٍغيزُ  ،تزاس4ستًَي اسحساتْا زر ريشتزيي سطح ٍ زركليِ سطَح  ،تزاس 04ستًَي زٍرُ أي  ،گـشارش جشييـات حسـاتْاي
كل زر حس هعيي ٍ تي يلي .ذزيسٍفزٍش ٍاًثار :اهكاى هحاستثِ پَرستاًت تازارياتْتا  ،دفترتفصتيلي تاعولكرداًثتار  ،دفترتفصتيلي هريتذ ٍ
فرٍش كاال  ،ليست هَجَدي زير ًقطِ سفارش ٍكٌترل ًقطِ سفارش ،كارترگ تفصيلي حساتذاري ٍاًثار  ،كارترگ تفصيلي اًثار  ،ليستت هاًتذُ
هَجَدي ٍريالي كاال در ريستريي سطح ,اهكاى صذٍر فاكتَر فرٍش تا دستگاُ تاركذ .و امكانات مدل 0033
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حســـاتيـــــار
يارًزم افشاري حساتسار
(تاقيل  )usbتحت سيستن عاهل WINDOWS

حساتساري  :اهكاى تعزيف  3سِ رقن كس هستقل تزاي هعزفي هزاكش ّشيٌِ ٍ تْيِ اًـَا گشارضـات هزاكشّشيٌـِ (زفـاتزٍتزاس)  ،اهكـاى تعزيـف
3رقن كس گزٍُ ٍ 3رقن كس هٌطقِ جْت حساتساري ضعة  ،رزٍصُ ّا ٍ هٌاطق هرتلف تحت رَضص تِ تيكيي گزٍُ حساتْا ٍ تْيِ گشارضات تـِ
تيكيي يا تسٍى تيكيي  ،اهكاى كپي ٍ الطاق اسٌازحساتساري  ،اهكاى تْيِ گشارضات ت َرت ٍب ) ، ) HTMLاهكاى تْيـِ گشارضـات زرحـيحِ
گستززُ Microsoft Excel

اهكاى اًتقال گشارضات تـِ Microsoft -Word

فاكتَر فزٍش ت َرت ٍب )HTML

ذزيـس ٍفـزٍش ٍاًثـار :اهكـاى زر ررم هَسسـِ جْـت

اهكاى كٌتزل سقف اعتثار هطتزي  ,اهكاى كپي قثض ٍ حَالِ  ,كٌتزل ًقطِ سيارش زرفاكتَر فزٍش .

ٍ كليِ اهكاًات هسل 3611
حساتساري  :تْيِ گشارضات هالي اسحساتْاي هٌترة  ،تزاس اس كليِ حساتْا ٍ يا زرريشتزيي سطح تا اهكاى ٍرٍز تِ زفتز ٍ سـٌس  ،گـشارش يـي
زفتز تي يلي زر كليِ حساتْا  ،گشارش يي زفتزهعيي زركليِ حساتْا  ،گشارش ذطاي هاًسُ حسـاب زرزفـاتز  ،اهكـاى تْيـِ گـشارش هزكـة
اسچٌس حساب  ،اهكاى هحاسثِ سَز سزهايِ  ،اهكاى هحاسثِ سَزٍسياى سْاهساراى  ،تزاس 9ٍ 6سـتًَي اسكليـِ حسـاتْا زر كليـِ سـطَح  ،تْيـِ
ًوَزار هسيزيتي اسحساتْاي هٌترة زراضكال هرتلف تزاي يي سال يا زٍ سا ل هتَالي  ،راس گيزي چكْا تا ًزخ سَز .
ذزيس ٍفزٍش ٍاًثـار :تْيـِ ليسـت اسـتعام اًثـارگززاًي ٍ ،رٍز اطاعـات اًثـارگززاًي ًَ 3( 3ٍ2ٍ0تـت )  ،اهكـاى تْيـِ گـشارش اسهرـايزت
اًثارگززاًي ضاهل اًثارگززاًي ، 3ٍ2ٍ0حَرت قيوت توام ضسُ كاال  ،تزاس گززش هَجَزي كاال زر حس كل ٍ هعيي ٍ تي يلي ،گشارش رزفزٍضتزيي
ٍكن فزٍضتزيي كاال  ،هحاسثِ هجسز قيوت هياًگيي هَسٍى حَالِ ّا ت َرت اتَهاتيي ،حساتزسي اسٌاز ت حيح ضسُ يا تاطل ضسُ .
تا  % 5زرحس افشايص قيوت اهكاى تثسيل ًسرِ ّاي تي كارتز فَق تِ تحت ضثكِ ٍجَززارز.

تا  % 41زرحس افشايص قيوت ّ ،وِ هسلْاي تاال تِ ًسرِ تَليسي تثسيل ذَاٌّس ضس.
حساتساري  :تزاس 4ستًَي تِ ّوزاُ رزرس هطتزي،

تَليسي (فزهَل ساذت ٍ تَليس)  :تعزيف كاالي هزكة (فزهـَل

ساذت) جْت كاالي ًيوِ ساذتِ ٍ يا كاالّاي ساذتِ ضسُ تِ تعساز ًاهحسٍز ت َرت زلرَاُ  ،اعام تَليس كـاالي هزكـة (سـاذتِ ضـسُ ) ٍ حـسٍر
سٌس حساتساري  ،قثض ٍرٍزي كاالي ساذتِ ضسُ تاقيوت توام ضسُ ٍ حَالِ ذزٍ هَازاٍليِ تطَراتَهاتيي  ،اهكاى حذف ٍت حيح اعام تَليس.
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